
 
 

 
 

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมา ณ 2562 
 

             ฝ่ายแผนงาน 
     กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 
 

ค าน า 

 

             การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2562 นี้ ได้จัดท าสรุปผลการการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและให้ครู-อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เก่ียวข้องทราบผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงเรียนในปีที่ผ่านมา ซ่ึงแผนการปฏิบัติงานตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ นั้น ผลการปฏิบัติจะระบุเป็นจ านวนและคุณภาพอย่างชัดเจน ซ่ึงผู้ปฏิบัติและ             
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าผลมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
             ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเ มินผลโครงการ เสนองานแผนงานได้
ด าเนินการจัดท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

 
                                                            นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์ 

                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
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สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

            จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 53 โครงการ สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562         

   สรุปโครงการที่ด าเนินงานสรุปผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
คุณภาพ
ภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
นิเทศการศึกษา 

2 6 ด้านท่ี 3 
 

น.ส. สุรัณญา 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน 

3 1 ด้านท่ี 1 
 

นางคงพร 

3 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ท่ีคาดว่าจะไม่จบการศึกษา    

1,2,3 1,2,3,4,5,6,7 ด้านท่ี 1 
 

นางกาญจนา 

4 โครงการจัดท าเอกสาร
การศึกษาตามหลักสูตร 

1,2,3 1,2,3,4,5,6,7 ด้านท่ี 3 
 

นางกาญจนา 

5 โครงการพัมนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

1,2,3 1,2,3,4,5,6,7 ด้านท่ี 4 
 

นางกันตินันท์ 

6 โครงการพัฒนาระบบงานผลิต
ส่ือเพื่อการเรียนการสอน 

1,2,3 1,2,3,4,5,6,7 ด้านท่ี 3 
 

น.ส. ณิปุณมา 

7 โครงการพัฒนางานวัดผล-
ประเมินผล 

1,3 1,2 ด้านท่ี 3 
 

นายวรพจน ์

8 โครงการส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1,2,3 3 ด้านท่ี 1 
 

นางสาว 

ขวัญแก้วและ 

นางสาววรรณภา 
9 โครงการพัฒนากลุ่มบริหาร

วิชาการ 

 

2 7 ด้านท่ี 2 
 

นายการัณภาส 

10 โครงการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนศักยภาพและคุณภาพ
ของผู้เรียนทางวิชาการ 

1,3 1,2 ด้านท่ี 1 
 

นาย 

การัณยภาส 

 
 
 
 



 
 

สรุปโครงการที่ด าเนินงานสรุปผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
คุณภาพ
ภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

2,4 2,4,5,7 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

12 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2,4 2,4,5,7 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

13 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

1,3 1,2,3,6 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ 

14 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1,3 1,2,3,6 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ 

ศิลปะ 

15 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   

1,3 1,2,3,6 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

16 โครงการกีฬาภายใน 1,3 1,2,3,6 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

17 โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

1,3 1,2,3,6 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

18 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ 

1,3 1,2,3,6 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ 
ภาษา

ต่างประเทศฯ 
19 โครงการพัฒนาและส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด 

1,3 1,2,4,6 ด้านท่ี 1 กิจกรรมพัฒฯ 

20 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1,3,4 1,2,4,5 ด้านท่ี 1 กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ
ท่ี 

โครงการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
คุณภาพ
ภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

22 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

23 โครงการกิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องศูนย์ส่ือการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

24 โครงการพัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

25 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

26 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

27 โครงการพัฒนาห้องศูนย์ 
ห้องเรียนประจ าและส านักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

28 พัฒนาห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กิจกรรมพัฒนา 

29 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์เพื่อ
รองรับโรงเรียนมาตรฐาน 
สสวท. 
 
 

1,3,4 1,3,4,5 ด้านท่ี 2 กลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ
ท่ี 

โครงการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
คุณภาพ
ภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 

30 โครงการใช้แหล่งเรียนรู้และ      
ภูมิปัญญาไทยกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

2 1,3 ด้านท่ี 
1,2,3,4 

กลุ่มสาระฯ สังคม
ศึกษาฯ 

31 โครงการสืบทอดพระราช
ปณิธานสืบสานโขนอัจฉริย
นาฏกรรมสยาม 

1,3 1,2,4 ด้านท่ี 
1,2,3,4 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

32 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

1,2,3 1,2,3,4,6,7 ด้านท่ี 
1,2,3,4 

การงานอาชีพ 

33 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 

1,2,3 1,2,4,7 ด้านท่ี 1,2,3 กลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาฯ 

34 จัดซื้อวัสดุส านักงานและผลิตส่ือ
การเรียนการสอน (ส่ือ
สร้างสรรค์) 

1,2,3 1,2,3,4 ด้านท่ี 1,2,3 กลุ่มสาระฯ 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

35 โครงการส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

1,3 1,3,4,6 ด้านท่ี 1,2,3 ห้องสมุด 

36 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด 

1,3 1,2,3,4 ด้านท่ี 1,2 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

37 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ของ
ผู้เรียน 
 

1,2,3 1,2,3,4,7 ด้านท่ี 1,2 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

38 โครงการพัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1,2,3 1,3,4,5,7 ด้านท่ี 2 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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ล าดับ
ท่ี 

โครงการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
คุณภาพ
ภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 

39 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานแผนงาน 

2,4 5,7 ด้านท่ี 2 งานแผนงาน 

40 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งาน
การเงิน 

2 7 ด้านท่ี 2 
งานการเงิน 

41 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้ กลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2 7 ด้านท่ี 2 
งานพัสดุ 

42 โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
บริหารทั่วไป 

1,2,3 1 ด้านท่ี 2 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

43 โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

2,4 4,5,7 ด้านท่ี 2 งานอาคาร
สถานท่ี 

44 โครงการงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน 

2 2 ด้านท่ี 2 งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

นายมนัส 
45 โครงการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
1,3 1,2 ด้านท่ี 2 งาน ICT 

46 โครงการสัมพันธ์ชุมชน   1,3 7 ด้านท่ี 2 งานสัมพันธ์
ชุมชน 

47 โครงการพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

2 5 ด้านท่ี 2,3 งานบุคคล 

48 โครงการงานอ านวยและ
สารสนเทศ กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

2 4,7 ด้านท่ี 2 กิจการนักเรียน 
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สรุปโครงการที่ด าเนินงานสรุปผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  
 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐาน
คุณภาพ
ภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ 

49 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 2,4 4,5,7 ด้านท่ี 1,2 นายณรงค์ 
50 โครงการพัฒนางานส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
2,4 4,5,7 ด้านท่ี 1,2 นายธีรพงษ ์

51 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 

1 1,2,4,5,7 ด้านท่ี 1,2 นางปารีญา 

52 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1 1,2 ด้านท่ี 1,2 นายปิยวิทย์    

53 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน 

1,2 1 ด้านท่ี 1,2 น.ส.ละเอียด   
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สรุปโครงการที่ด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
และนิเทศการศึกษา 
1.กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ก.พ. 62-มี.ค.62 28 ก.พ. 62 7,700 7,700 - อุดหนุน   

2.กิจกรรมนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - - -  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
เงิน 

3.กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ
ตามคุณลักษณะของ PISA 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
และการจัดท าคลังข้อสอบ 

ต.ค. 61 2 ต.ค. 61 13,900 13,900 - อุดหนุน   

4.กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าสมุด
บันทึกกิจกรรม Logbook  
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

2 ต.ค. 61 9,800 9,800 - อุดหนุน   
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน 
1.กิจกรรม  ซื้อวัสดุ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

4,040 4,040 - อุดหนุน   

2.กิจกรรมการศึกษาดูงาน
วิชาการของนักเรียนระดับ          
ช้ัน ม. 6 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

10,000 10,000 - อุดหนุน   

3.กิจกรรมเพื่อนท่ีปรึกษา ตลอดปีงบประมาณ 20 ส.ค. 62 1,800 1,800 - อุดหนุน   
4.กิจกรรมท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบ
บานเล่ือนกระจก (ล็อกได้) 

  3,900 3,900 - อุดหนุน   

5.กิจกรรมการติดตาม
นักเรียนศึกษาต่อ ม. 3 และ
ม. 6  

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

31 มี.ค. 62 2,070 2,070 - อุดหนุน   

6.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3, ม.6 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

15 ม.ค.62 16,900 16,900 - อุดหนุน   

7.กิจกรรมล้างและซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- 4,000 - 4,000 อุดหนุน   



12 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

3 โครงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีคาดว่าจะไม่จบ
การศึกษา    

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

8 ม.ค. 62 2,940 2,940 - อุดหนุน   

4 โครงการจัดท าเอกสาร
การศึกษาตามหลักสูตร 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

28 พ.ค. 62 64,819 63,955 864 อุดหนุน   

5 โครงการพัมนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
1.กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

มี.ค. 62 14,921 2,121 12,800 อุดหนุน   

2.กิจกรรมการพัฒนา
ขับเคล่ือน OBECQA 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

28 พ.ย. 61 35,300 35,300 - อุดหนุน   

6 โครงการพัฒนาระบบงาน
ผลิตสื่อเพื่อการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

9 ส.ค. 62 524,930 524,893.85 36.15 อุดหนุน   
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

7 โครงการพัฒนางานวัดผล-
ประเมินผล 
1.กิจกรรมจัดซื้อแบบรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6) 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

14 มิ.ย. 62 55,200 55,200 - อุดหนุน   

2.กิจกรรมสอบประเมินผล
ระดับโรงเรียน   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

5 มิ.ย. 62 41,185 41,172.53 12.47 อุดหนุน   

8 โครงการพัฒนากลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

7 พ.ย. 61 51,082 51,082 - อุดหนุน   

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน (ภาษาไทย) 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

20 ส.ค. 62 55,410 44,430 10,980 อุดหนุน   

10 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน(คณิตศาสตร์) 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

14 มิ.ย. 62 47,932 31,800.99 16,131.01 อุดหนุน   

11 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (สังคมศึกษาฯ) 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

6 ส.ค. 62 21,655 18,000 3,655 อุดหนุน   

12 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน (ศิลปะ) 
 
 
 

 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

9 พ.ย. 61 23,017 23,017 - อุดหนุน   
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

13 โครงการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนศักยภาพและ
คุณภาพผู้เรียนทางวิชาการ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

6 ก.ย. 62 838,530 766,530 72,000 อุดหนุน   

14 โครงการส่งเสริมการอ่าน
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

18 ธ.ค. 61- 
19 มิ.ย.62 

128,320 128,320 - อุดหนุน   

2.กิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

14 ส.ค. 62 3,960 3,480 480 อุดหนุน   

3.กิจกรรมพินิจวรรณกรรม 
พินิจชีวิต จุดประกาย
ความคิดใช้ชีวิตเป็น 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ก.ค. – ส.ค. 62 - - - อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
เงิน 

4.กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
สัญจรนิทรรศน์รัตนโกสินทร ์

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - -  อุดหนุน ด าเนินการไม่ได้  

5.กิจกรรมรักการอ่าน       
สรรค์สร้างคุณธรรม 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ม.ค. – เม.ย. 62 - - - อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

6.กิจกรรมสุข สนุกห้องสมุด        
ฐานบิน 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

13 มิ.ย. 62 1,840 1,840 - อุดหนุน   
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

 7.กิจกรรมหนังสือคือการ
เดินทาง   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

 ธ.ค. 61 - - -   ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

8.กิจกรรม Thanbin 
League Reading Star 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

พ.ย. 61- มิ.ย. 
62 

- - -   ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

9.กิจกรรม Thanbin Master 
Reader   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

พ.ย. 61- มิ.ย. 
62 

- - - อุดหนุน   

15 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

21  ธ.ค. 62 124,347 99,179.29 25,167.71 อุดหนุน   

16 โครงการกีฬาภายใน ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

1 พ.ย. 61 44,613 44,613 - อุดหนุน   

17 โครงการ ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

20 พ.ย. 61-30 
ส.ค. 62 

112,550 82,580 29,970 อุดหนุน   

18 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

1 ธ.ค. 61-22 
ส. ค. 62 

20,130 13,250 6,880 อุดหนุน   
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

19 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

12 พ.ย. 61-22 
ส.ค. 62 

798,560 786,220 12,340 อุดหนุน/
กิจกรรม 

พฒันาฯ 

  

20 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

26 ก.พ. 62 
-9 ส.ค. 62 

56,000 11,000 45,000 อุดหนุน   

21 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

21 ธ.ค. 61- 1 
พ. ค. 62 

 107,904 82,366.32 2,5537.68 อุดหนุน   

22 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

20 ก.พ. 62- 9 
ส.ค. 62 

70,840 70,800 40 อุดหนุน   

23 โครงการกิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องศูนย์ส่ือการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 พ.ย. 61 127,415 127,415 - อุดหนุน   

24 โครงการพัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

10 ต.ค. 61- 26 
ก.ค. 62 

147,538 130,651.15 16,886.85 อุดหนุน   
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ ก าหนดเวลา 
ที่ด าเนินการ 

เวลา 
ที่ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ใช้
จ่ายไปจริง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ประภทเงิน เหตุที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

ตามก าหนดเวลา 

หมายเหตุ 

25 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

9 พ.ย. 61- 
15 ก.พ. 62 

75,800 65,800 10,000 อุดหนุน   

26 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

1 พ.ย. 61 – 
20 ส.ค. 62 

227,300 218,300 9,000 อุดหนุน   

27 โครงการพัฒนาห้องศูนย์ 
ห้องเรียนประจ าและ
ส านักงาน(ภาษาต่างประเทศ) 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

28  พ.ย. 61 100,000 100,000 - อุดหนุน   

28 โครงการพัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

12 พ.ย. 61 -30 
ส.ค. 62 

89,494 88,390 6,504 อุดหนุน   

29 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ ( สสวท.) 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

89,760 89,760 - กิจกรรมพัฒ
ฯ 

  

30 โครงการใช้แหล่งเรียนรู้และ         
ภูมิปัญญาไทยกลุ่มสาระฯ    
สังคมศึกษาฯ 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- 14,680 - 14,680 อุดหนุน น าเงินไปใช้ใน
งาน
ศิลปหัตถกรรม 
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31 โครงการสืบทอดพระราช
ปณิธานสืบสานโขนอัจฉริย
นาฏกรรมสยาม 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

9 พ.ย. 61 100,800 100,800 - อุดหนุน   

32 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

1 ส.ค. 62 10,730 10,730 - อุดหนุน   

33 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

5 ก.พ. 62 84,804 84,419.02 384.98 อุดหนุน   

34 วัสดุส านักงานและผลิตส่ือ
การเรียนการสอน (ส่ือ
สร้างสรรค์มหัศจรรย์การ
เรียนรู้ตามหลัก 4.0 เก่ง ดีมี
สุข                

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 44,079 44,079 - อุดหนุน   

36 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนลูกเสือ      
เนตรนารี และยุวกาชาด 
1.กิจกรรมค่ายพักแรมยุวฯ 
ม.1    
 
 
 

7-9 ธ.ค. 61 28 พ.ย. 61 70,620 70,620 - กิจกรรมพัฒฯ   
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 2.กิจกรรมค่ายพักแรมยุว
กาชาด ม.2    

7-9 ธ.ค. 61 28 พ.ย. 61 175,800 175,800 - กิจกรรมพัฒฯ   

3.กิจกรรม  ค่ายพักแรมยุว
กาชาด  ม.3     

7-9 ธ.ค. 61 16 พ.ย. 61 178,620 178,620 - กิจกรรมพัฒฯ   

4.กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1   

7-9 ธ.ค. 61 12 พ.ย. 61 103,200 103,200 - กิจกรรมพัฒฯ   

5.กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2    

7-9 ธ.ค. 61 17 พ.ย. 61 96,280 96,280 - กิจกรรมพัฒฯ   

6.กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 

7-9 ธ.ค. 61 9 พ.ย. 61 156,600 156,600 - กิจกรรมพัฒฯ   

7.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
ผู้น าและสมาชิกยุวกาชาด 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- 6,840 - 6,840 กิจกรรมพัฒฯ ด าเนินการไม่ทัน
ก าหนดเวลา 

 

8.กิจกรรมวันสถาปนายุว
กาชาดไทย 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- 1,500 - 1,500 กิจกรรมพัฒฯ ด าเนินการไม่ทัน
ตามก าหนด 

 

9.กิจกรรมพิธีเข้าประจ าหมู่
ยุวฯ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

2 ก.ค. 61 4,000 - 4,000 กิจกรรมพัฒฯ   

10.กิจกรรมวันสวรรคต 
รัชกาลท่ี 6  
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

27 พ.ย. 61 1,550 1,550 - กิจกรรมพัฒฯ   
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 11.กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

1 ก.ค. 62 1,550 1,550 - กิจกรรมพัฒฯ   

37 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนและกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
ผู้เรียน 
1. กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ระดับช้ัน 
ม.1  

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ม. ค . 62 2,440 - 2,440 อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
เงิน 

2.กิจกรรม Beloved MTBK. ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- 5,120 - 5,120 อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ระดับช้ัน ม.3  
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- 1,000 - 1,000  ด าเนินงานไม่ทัน
ตามก าหนด 
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 5.กิจกรรมมุมสบาย By M.5 ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62  - 7,000 อุดหนุน ด าเนินการไม่ทัน
ตามก าหนด 

 

6.จิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นท่ี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 2,000 -         2,000 อุดหนุน ด าเนินการไม่ทัน
ตามก าหนด 

 

7.กิจกรรม  “Sharing 
Corner” เพื่อสร้างสังคม
แห่งการแบ่งปัน   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 4,000 - 4,000 อุดหนุน ด าเนินการไม่ทัน
ตามก าหนด 

 

38 โครงการพัฒนาห้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
1.กิจกรรมพัฒนาห้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

22 ส.ค. 62 45,000 45,000 - อุดหนุน  
 

 

 

2.กิจกรรมพัฒนากิจการ
ลูกเสือ – เนตนารี   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

12 พ.ย. 61 19,200 19,200 - อุดหนุน   

3.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

มิ.ย. 62 6,494 6,494 - อุดหนุน   
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 4. กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อม
โลก 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

10 มิ.ย. 62 2,000 2,000 - อุดหนุน   

5. กิจกรรม ค่ายค่ าดูดาว  
 เช้าดูนก 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

20 ส.ค. 62 18,000 17,990 10 อุดหนุน   

6. กิจกรรม ลูกฐานบินรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

9 ก.ค. 62 10,000 10,000 - อุดหนุน   

7. กิจกรรม ท าป้ายรูป ช่ือ 
ของต้นไม้ในสวนสมุนไพร 
และสวนไม้หอม 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ส.ค. 62 1,800 1,800 - อุดหนุน   

8. กิจกรรม School of 
Cardgames : ศึกชิงเกม
การ์ดพัฒนาสมอง 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - - - อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้
เงิน 

9. กิจกรรม เกมกระดานคน
อัจฉริยะ:หมากรุกไทย 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - - - อุดหนุน  

10.กิจกรรม เกมกระดานคน
อัจฉริยะ:หมากฮอส 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - - - อุดหนุน  

39 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานแผนงาน 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

16 ส.ค. 62 247,677 100,109.25 147,567.75 อุดหนุน   
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40 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

งานการเงิน 
ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

13 ธ.ค. 62 66,737 66,737 - อุดหนุน   

41 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุให้ 
กลุ่มงานและกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

20  ส.ค. 62 141,413 141,194.14 218.86 อุดหนุน   

42 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
งานบริหารทั่วไป 
1.กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ
ส้ินเปลือง เพื่อให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่ครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

132,494 132,494 - อุดหนุน   

2.กิจการการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน  
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - -   ด าเนินการ
ไม่ใช้เงิน 
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43 โครงการพัฒนางานอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
รักษารถยนต์โรงเรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

15 พ.ย. 61 – 
30 ก.ย. 62 

100,000 74264.70 25,735.30 อุดหนุน   

2. กิจกรรมพัฒนาน้ าด่ืม ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

6 ธ.ค. 61 30,214 30,214 - อุดหนุน   

3. การใช้รถยนต์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

656,350 656,350 - อุดหนุน  ใช้
งบประมาณ
เหลือจ่าย 

4. กิจกรรมขยายจ าหน่าย
และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

605,647.82 605,647.82 - อุดหนุน  

5.กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ช่าง 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

400,000 400,000 - อุดหนุน  

6.กิจกรรมทางเดินเช่ือม
อาคารแบบมีหลังคา 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

213,500 213,500 - อุดหนุน  

7. กิจกรรมจัดท าห้องเรียน
ธรรมชาติ 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

159,600 159,600 - อุดหนุน  
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 8. กิจกรรมถังดักไขมันและ
ปูอิฐหนอน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - - อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

44 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
มัธยมฐานบินก าแพงแสน 
1. กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

17 ธ.ค. 61 11,290 6,290 5,000 อุดหนุน   

2. กิจกรรมส่ือส่ิงพิมพ์งาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

5 ก.พ. 62 486,200 434,770 51,430 รายได้   

45 โครงการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
1. เช่าซื้ออินเตอร์เน็ต 
Lead line ความเร็วสูง 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

579,600 
 
 

575,736 
 

3,864 รายได้   

2. พัฒนาระบบเครือข่าย 
อาคาร 7 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

12 พ.ย. 61 74,400 74,400 - รายได้   
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 3. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
เครื่องแม่ข่าย (Server) 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

21 ธ.ค. 61 60,000 60,000 - อุดหนุน   

4. กิจกรรมจัดท าป้าย
ความรู้ อาคาร 3 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - -   ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

5. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
ระบบวิทยุส่ือสารภายใน
โรงเรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

7 ส.ค. 62 19,500 19,500 - อุดหนุน   

6.กิจกรรมซ่อมบ ารุงกล้อง
วงจรปิด 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

31 พ.ค. 62 100,000 100,000 - อุดหนุน   

7.กิจกรรมพัฒนาห้องสืบค้น 
321-322,327-328 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

5,612 5,000 612 อุดหนุน   

8.พัฒนาระบบเครื่องเสียง
กลางแจ้ง ท่ีจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - - - - ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากไม่ได้รับ
งบประมาณ 

 

9.กิจกรรมพัฒนางาน
มัลติมีเดียเพื่อใช้ในการตัด
ต่อ VDO 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

12 ธ.ค. 61 50,000 50,000 - อุดหนุน   
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 10.พัฒนากิจกรรมงานโสต
ทัศนศึกษา 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

22 ส.ค. 62 19,270 19,270 - อุดหนุน   

46 โครงการสัมพันธ์ชุมชน   ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

16 ส.ค. 62 2,600 2,600 - อุดหนุน   

47 โครงการพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
1. กิจกรรมงานวางแผน
อัตราก าลัง 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย. 62 5,874,892 5,032,149.68 
 
 

842,742.32 อุดหนุน/
รายได้

สถานศกึษา 

  

2.กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 62 70,400 70,400 - อุดหนุน   

3.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
บุคลากร 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

5 ส.ค. 62 64,585 64,579.15 5.85 อุดหนุน   

4.กิจกรรมผังท าเนียบบุคลากร
ครูโรงเรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

19 มิ.ย. 62 11,500 11,500 - อุดหนุน   

5. กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต
และยกย่องเกียรติคุณครู
เกษียณอายุราชการ 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

ต.ค. 62 293,500 293,500 - สวัสดิการ   
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 6.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

1 ส.ค. 62 90,000 12,512 77,488 อุดหนุน   

48 โครงการงานอ านวยและ
สารสนเทศ กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
1.กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์    
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

28 ส.ค. 62 41,273 41,169 104 อุดหนุน   

49 โครงการส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
1.กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 63,000 63,000 - อุดหนุน   

2.กิจกรรมมอบเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 1,100 - 1,100 อุดหนุน  ด าเนินการ
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
และคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง  
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

21 พ.ค. 62 32,780 29,482 3,298 อุดหนุน   
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 4.พัฒนาคนดีศรีฐานบิน ต.ค. 61-30 

ก.ย.62 

18 ม.ค. 62 15,400 15,400 - อุดหนุน   

5.กิจกรรมทัศนศึกษาช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- -   อุดหนุน ด าเนินการรวมกับ
การเข้าค่าย
คุณธรรม ม.1 

ใช้
งบประมาณ
ร่วมกัน 

6.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ –
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร ช้ัน ม.2 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

15 พ.ย. 61 97,580 87,240 10,340 กิจ
กรรมพัฒฯ 

  

7.กิจกรรมทัศนศึกษา          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- - -    ด าเนินการ
ร่วมกับการ
เข้าค่าย
ลูกเสือ ม.3 

 8.กิจกรรมทัศนศึกษา           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

14 ส.ค. 62 100,800 100,800 - กิจกรรม 
พัฒฯ 

  

 9.กิจกรรมทัศนศึกษา  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

28 ธ.ค. 61 91,860 63,480 28,380 กิจกรรม 
พัฒฯ 
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 10.กิจกรรมทัศนศึกษา         

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ส.ค. 62 95,100 95,100 - กิจกรรม 
พัฒฯ 

  

50 โครงการพัฒนางานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมลักษณะทาง
กายภาพโรงเรียนวิถีพุทธและ
โรงเรียนคุณธรรม 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

- 26,000 - 26,000 อุดหนุน รอด าเนินการก่อน
การประเมิน
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

2.กิจกรรมท าบุญตักบาตรและ
วันส าคัญทางศาสนา  

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

9 ก.ค. 62 19,500 14,000 5,500 อุดหนุน   

3.กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับ 
ม.1-ม.6 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

1 ก.ค. 62 540,000 532,860 7,140 กิจกรรม 
พัฒฯ 

  

4.กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 1,550 - - อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ได้ใช้
เงิน 5.กิจกรรมค่ายยุวชนคน 

คุณธรรม 
ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 - - -   

6.กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม 
 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

16 ส.ค. 62 22,500 18,000 4,500 อุดหนุน   
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51 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 
1.กิจกรรมการแสดงกตเวทิตา
จิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ    

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

22 ส.ค. 62 25,450 25,450 - อุดหนุน   

2. กิจกรรมวันไหว้ครู  ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

12 มิ.ย. 62 6,700 6,700 - อุดหนุน   

3. กิจกรรม “ธันวานี้ท าดี          
เพื่อพ่อ ร9”         

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

29 พ.ย. 61 14,500 14,500 - อุดหนุน   

4. กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE   

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

16 ส.ค. 62 42,900 28,100 14,800 อุดหนุน   

5. กิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียนและสภานักเรียน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

16 ส.ค. 62 33,660 27,740 5,920 อุดหนุน   

6.กิจกรรมค่ายกล้วยไม้ ปลูกต้น
กล้าจิตอาสา 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

15 พ.ย. 61 21,293 21,293 - กิจกรรม 
พัฒฯ 

  
 
 

7.กิจกรรมพัฒนากิจกรรมหน้า
เสาธง 
 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

21 พ.ย. 61 54,280 54,280 - อุดหนุน  
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 8.กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน

กิจกรรมนักเรียน 
ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 6,440 - 6,440 อุดหนุน  ด าเนินการ
ไม่ใช้
งบประมาณ 

9. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ธ.ค. 61 21,600 21,600 - อุดหนุน   

10.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

12 ส.ค. 62 14,790 14,790 - อุดหนุน   

11.กิจกรรมอ าลาสถาบันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

7 ก.พ. 62 6,700 6,700 - อุดหนุน   

12.กิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน
ของนักเรียน “จากเงินหนู            
สู่ออมเงิน” 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 3,500 3,462 38 อุดหนุน   

13.กิจกรรมพัฒนาธนาคาร
โรงเรียนเพื่อส่งเสริม            
การออมเงิน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

8 ส.ค. 62 11,157 9,967.05 1,189.95 อุดหนุน   

14.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่  

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

11 เม.ย. 62 27,700 27,700 - อุดหนุน   
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52 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

18 ม.ค. 62 19,676 19,676 - อุดหนุน   

2.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 3,500 - 3,500 อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

3.กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 1,560 - 1,560 อุดหนุน  ด าเนินการ
โดยไม่ใช้เงิน 

53 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน 
1.กิจกรรม อย. น้อย 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 12,500 12,500 - อุดหนุน   

2.กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญ
ประจ าบ้าน 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

20 ส.ค. 62 25,000 22,561 2,439 อุดหนุน   

3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

29 เม.ย. 62 7,050 7,050 - อุดหนุน   

4. กิจกรรมตรวจหมู่โลหิต
นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

20 ส.ค. 62 1,600 1,600 - อุดหนุน   
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 5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ

นักเรียนทุกระดับช้ัน  
ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

29 เม.ย. 62 3,450 3,450 - อุดหนุน   

6.กิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือก
แข็งแรง” 

ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 3,200 3,200 - อุดหนุน   

7.กิจกรรมวันเอดส์โลก ต.ค. 61-30 
ก.ย.62 

30 ก.ย.62 6,650  6,650  - อุดหนุน   

         
 รวมเงิน   16,944,496 15,810,140 1,585,632    
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